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Załącznik nr 1 do Umowy nr «Nr_umowy», Zamówienie nr «nr_zamówienia» z dnia «Data_Umowy» 

 

«Nazwa_abonenta» z siedzibą: «Miasto», kod pocztowy «Kod_pocztowy», ul. «ulica» «nr_domu» lok. 

«nr_lokalu»,  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez «Formuła_KRS» pod numerem KRS:  «KRS» 

NIP: «Nip», REGON: «Regon» 
 

Szczegółowe informacje dotyczące zamawianej Usługi: 

 

Okres działania Usługi Czas nieokreślony 

Data uruchomienia Usługi «Data_uruchomienia_usługi» 

Gwarantowany Okres 12 miesięcy 

 

Numery Dostępu Scenariusz Usługi
1
 Rodzaj numeru Numery docelowe 

Tytuł do korzystania 

z numeru docelowego 

«numery_dostępu»   «numery_docelowe»  

 

Uwagi dotyczące zamawianej Usługi:  

Abonent wyraża zgodę na udostępnienie mu faktur VAT drogą elektroniczną poprzez Panel TeleOK. Abonent uzyska 

dostęp do Panelu TeleOK. Na życzenie Abonenta zostanie przesłana do niego pocztą tradycyjną za dodatkową opłatą 

zgodną z Cennikiem. 

 

Szczegóły związane z ofertą cenową 

 Liczba zamawianych Opłata Instalacyjna 

(PLN netto) 

Opłata Abonamentowa 

(PLN netto) 

Numer 801-0    

Scenariusz Usługi    

Nowe lub dodatkowe parametry w 

scenariuszu usługi ponad limit  

   

 
Abonent otrzymuje Limit Kredytowy w kwocie: … PLN, słownie: … 
 

Limit Kredytowy – maksymalna dopuszczalna wartość brutto wykorzystanych i nieopłaconych przez Abonenta Usług, po 
osiągnięciu której TeleInfo ma prawo zawiesić sprzedaż i świadczenie Usług Abonentowi do czasu uregulowania całości 
lub części zobowiązań. Bieżąca wartość Limitu Kredytowego widoczna jest w każdej chwili w Panelu TeleOK. 
 
TeleInfo przysługuje prawo zawieszenia sprzedaży i świadczenia Usług Abonentowi poprzez zablokowanie możliwości 
realizacji połączeń wychodzących oraz połączeń przychodzących w chwili, w której łączna wartość brutto Usług 
wykorzystanych i nieopłaconych przez Abonenta stała się i pozostaje większa od Limitu Kredytowego. 
 

Koszt połączenia na numer infolini 801-0 zgodnie z aktualnym cennikiem TeleOK wynosi: 
- z telefonów komórkowych 0,24 PLN netto za 1 minutę,  
- z telefonów stacjonarnych brak opłaty  

Opłaty za połączenia wychodzące z TeleOK – przekierowane do konsultantów z Infolinii 

 KIERUNEK Netto  PLN Brutto  PLN 

Wewnątrz sieci TeleOK bezpłatne bezpłatne 

Polska - lokalne i międzystrefowe 0,065 0,08 

Polska - sieci komórkowe 0,16 0,20 

 

 
 

                                                      
1
 W przypadku zamówienia Scenariusza Usługi, funkcje kierowania oraz parametry Usługi zostaną umieszczone w 

dodatkowej dokumentacji stanowiącej Załącznik do Zamowienia. 
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 Kontakty TeleInfo Kontakty Abonenta 

 Handlowy 

Imię i Nazwisko ……………………. «os_reprezentująca» 

Adres ul. Wspólna 41 lok. II p. «ulica» «nr_domu» lok. «nr_lokalu» 

Kod, Miasto 00-519 Warszawa «Kod_pocztowy» «Miasto» 

Telefon ……………  

E-mail …….@teleok.pl «Adres_email» 

 Realizacja Umowy / Kontakt techniczny / Rozliczenia  

Imię i Nazwisko …………………… «os_reprezentująca» 

Adres ul. Wspólna 41 lok. II p. «ulica» «nr_domu» lok. «nr_lokalu» 

Kod, Miasto 00-519 Warszawa «Kod_pocztowy»«Miasto» 

Telefon 801 0800 56  

E-mail 
…@teleok.pl 

…@teleok.pl  
«Adres_email» 

E-mail do celów 

rozliczeniowych 
…@teleok.pl   

 

 Bieżąca Obsługa Abonenta 

Infolinia  801 0800 56 

E-mail …@teleok.pl 

 

Niniejszy formularz zamówienia stanowi formalną ofertę składaną przez Zamawiającego/Abonenta do TeleInfo na 

zawarcie Umowy świadczenia przez TeleInfo na rzecz Abonenta Usług, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w 

niniejszym Zamówieniu. 

Umowa świadczenia Usług przez TeleInfo zawarta zostaje w chwili przyjęcia oferty przez TeleInfo poprzez podpisanie 

niniejszego Zamówienia. TeleInfo nie będzie zobowiązana świadczyć na rzecz Abonenta Usług objętych niniejszym 

Zamówieniem dopóki TeleInfo nie przyjmie niniejszej oferty. 

 

Abonent 

 

 

........................................................... 
(podpis i pieczątka firmy) 

 TeleInfo 

 

 

........................................................... 
(podpis i pieczątka firmy) 
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